
গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের তথ্য
আপনার বাচ্চার স্কুল যাওয়া 
নিরাপদ কিনা নিশ্চিত করতে 
প্রতিদিন সকালে, অনলাইন 
দৈনিক হেলথ চেকলিস্ট বা এর 
ছাপানো সংস্করণ (সংযুক্ত 
আছে ) যার নাম “আমার কী করা 
উচিত? দৈনিক হেলথ চেকলিস্ট 
ও বিভিন্ন কোভিড পরিস্থিতিতে 
প্রতিক্রিয়া” পর্যালোচনা করুন।

খুব সীমিত পরিস্থিতি ছাড়া স্কুলে 
শিক্ষার্থীদের মাস্ক পরতে 
হবে (“মাস্ক: প্রয়োজনীয়তা ও 
পরামর্শ” দেখুন)

স্কুল বিল্ডিংয়ে বাবা-মা এবং 
পরিচর্যাদের প্রবেশের অনুমতি 
নেই। স্কুল বিল্ডিংয়ের বাইরে 
শিক্ষার্থীদের তোলা ও নামানো 
হবে।

বাসস্টপে বা স্কুলে আসার 
সময় সর্বদা 6 ফুটের দূরত্ব 
বজায় রাখুন।

ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে বাসায় 
এইসব অনুশীলন করুন:

• 6 ফুট দূরে দাঁড়ানো 
• বন্ধুদের সঙ্গে আলিঙ্গন ও স্পর্শ করার বদলে 

দূর থেকে আলিঙ্গন ও হাত নাড়ানো
• দীর্ঘ সময় ধরে মাস্ক পরে থাকা।
• জীবাণু নাশ করতে ও মানুষকে নিরাপদ রাখতে 

ঘনঘন হাত ধোয়া
• মাস্ক (মাস্ক পরে থাকা)  পরে থাকা অবস্থায় 

কিভাবে হাঁচতে হয়
• কিভাবে মাস্ক বদলাতে হয়: নাক ও থুতনির নীচের 

অংশ ঠিক করা ছাড়া মাস্কের সামনে হাত দেয়া 
যাবে না। পুরনো মাস্ক হাত দিয়ে নতুন মাস্ক 
পরার আগে হাত ধুতে হবে।  

কোভিড-19 এর উপসর্গসমূহ
আপনার বাচ্চার কোভিড-19 বা অন্য কোনো 
ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে তাকে অবশ্যই বাসায় 
রাখবেন স্কুলে যেতে দেবেন না। 

কোভিডের পরীক্ষা
আপনার বাচ্চা বাসায় অসুস্থ হলে, আপনার স্বাস্থ্যসেবা 
প্রদানকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে স্কুলের 
বাইরে পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন। আপনার স্বাস্থ্যসেবা 
প্রদানকারী আপনাকে পরীক্ষার করানোর সেরা 
স্থানের বিষয়ে জানাতে পারবেন। এছাড়াও আপনি 
কেমব্রিজের পরীক্ষার অবস্থান এখান ত থেকে জানতে 
পারবেন:www.cambridgema.gov/covid19/
Testing.

 যদি কোনো বাচ্চার স্কুলে উপসর্গ দেখা দেয়, 
তাহলে “সুস্থ হওয়ার কক্ষে (Get Well Room)” 
পরীক্ষা করানো যাবে। এটি হল একটি নিরাপদ ও 
বিচ্ছিন্ন স্থান, যেখানে বাচ্চারা তাদের বাবা-মা/
পরিচর্যাকারীদের জন্য অপেক্ষা করবে। অনুগ্রহ করে 
কেমব্রিজ জন স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমতি পত্রে স্বাক্ষর 
করুন। স্কুলে আপনার বাচ্চার অসুস্থতার উপসর্গ দেখা 
দিলে তার কোভিডের পরীক্ষা করা হবে কিনা সেই নিয়ে 
এখানে আপনার থেকে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। 
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